 16ی
مئ2022 ،
عزیزی اہل خانہ،
نیو یارک شہر می  COVID-19ےک کیس اور ہسپتال می داخلوں می حالیہ اضاف یک وجہ ےس ،اس وقت شہر  COVID-19ےک انتباہ یک سطح اونچ
(نارنچ) ےہ۔ اس کا مطلب ہ شہر می  COVID-19کا نمایاں پھیالؤ ہ۔
ی
ہم ُپرزور گزارش کرت ہی اپن اہل خانہ اور ہماری برادریوں کو محفوظ رکھن ےک لی ذیل ےک ثابت شدہ احتیایط اقدامات یک پابندی کریں:





لگائی۔ ہم تجویز کرت ہی کہ  2سال اور بڑی عمر ےک تمام افراد اندرون عوایم جگہوں پر ایک اچیھ طرح فٹ ہوت وال ماسک
ایک ماسک
ں
ی
پہنی ،بشمول اسکول اور ابتدان طفیل تعلیم ( )ECEپروگراموں ےک ،چاہ اس کا تقاضا نہ بیھ کیا گیا ہو۔ اپن بچ یک اسکول می یا ECE
پروگرام می اور دوستوں ےک ساتھ ملی ےک وقت ایک ماسک پہنی یک حوصلہ افز یان کریں۔ آپ ےک بچ ےک اسکول می ماسک دستیاب ہی۔
ی
چاہین بشمول اہل ہوت پر بوسٹ شاٹ لگوات
ویکسی اور بوسٹ لگوائی۔  5سال ےک اور بڑی عمر ےک ہر فرد کو  COVID-19یک ویکسی لگوان
ی
بچان ہی اور وائرس ےک خالف یہ ہمارا بہٹین دفاع ہ۔ ویکسی لگوات ےک ایک مقام کو
ےک۔ ویکسیٹ ن ن شمار زندگیاں
 nyc.gov/vaccinefinderپر یا ) 877-VAX-4NYC (877-829-4692پر کال کر ےک تالش کریں۔ مفت ویکسی لگوائی ،نقل وطئ یا بیےم
(انشورنس) یک صورت حال ےس قطع نظر۔



رہی۔ اگر یہ بیمار ہوں یا ان کا  COVID-19ےک ٹیسٹ (کا نتیجہ) مثبت آتا ہ تو ان تمام افراد کو گھر پر رہنا
جب بیمار ہوں تو گھر پر ں
ی
چاہین ،بشمول ایک اچیھ طرح فٹ ہوت وال چہرے کا ماسک  10دنوں تک پہنی ےک۔



کروائی۔  COVID-19یک عالمات ظاہر ہوت واےل ،حال یہ می COVID-19ےک حامل فرد ےس مالقات کرت واےل ،حال یہ می سفر
ٹیسٹ
ں
ر
ی
کرت یا ایک بڑی تقریب می شکت کرت واےل ہر فرد کو ٹیست کروانا چاہین۔ اسکول ہر بچ کو ہر ہفی گھر پر کرت واےل
چار ٹیسٹ دیں ےک اور پورے شہر می ٹیسٹ کروات یک سہولت دستیاب ہ۔ ایک ٹیسٹنگ سائٹ تالش کرت ےک لی ذیل پر جائی
 .nyc.gov/covidtestی
کئ مقامات پر ٹیست کروانا مفت ہ۔



می
دیگر احتیایط اقدامات کریں ،جیےس کہ ں
می لوگوں یک تعداد کو کم رکھنا ،ہواداری ں
می جان ےس اجتناب کرنا ،اجتماعات ں
بھی ں
اضافہ کرنا ،اور ایک اعیل معیار کا ماسک پہننا۔ یہ خاص طور پر ان لوگوں ےک لی اہم جو عمر ،درپردہ طئ مسائل یک وجہ ےس،
ویکسی نہ لگوات ےک باعث اضاف خطرے ےس دوچار ہی۔

اگر آپ ےک بچ کا  COVID-19ےک ٹیسٹ (کا نتیجہ) مثبت آتا ہ تو  12سال یا اس ےس بڑی عمر ےک افراد ےک لی عالج ےک انتخابات ےک بارے می پوچھن
ےک لی اپن طئ خدمات فراہم کنندہ ےس رابطہ کریں یا ) 212-COVID-19 (212-268-4319پر رابطہ کریں۔ مزید جانی ےک لی ،بشمول کون اہلیت رکھن
ہی nyc.gov/health/covidtreatments ،پر جائی۔ اگر آپ ےک بچ ےک ٹیسٹ (کا نتیجہ) مثبت آتا ہ ،براہ کرم ان ےک اسکول یا  ECEپروگرام کو
مطلع کریں۔ جن بچوں ےک ٹیسٹ (کا نتیجہ) مثبت آتا ہ یا گھر پر ان کو عالمات ظاہر ہون ہی یہ بیماری ےک دوران گھر پر رہ کر مفت آن لئن تعلیم
حاصل کرت اور دفٹی اوقات یک سہولت موصول کر سکی ہی۔
اگر ہم سب اپن حےص کا کام کریں تو ہم  COVID-19یک اس لہر ےس نمٹ سکی ہی اور موسم بہار اور گرما ےس لطف اندوز ہو سکی ہی۔ بخلوص،

Ashwin Vasan, MD, PhD
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